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Familier, jeg havde HilTeU til· Jeg 
opboldtmig hos on Familie i Aven, 
iom jeg skulde bringe Hilfcm og i 
dem san-di jeg kære troende glimme- 
ster, merc inderlige oa hiertelige 
end san manac andre, fom ogfaa 
skal gaa og gasldc for omvcndte 
Mcnnesken Jeg aflaqch Pastor O. 
Olsen der i Byen et Bei-g og läge- 
ledes cn Jndremiskionam Tom nys 
lig var bleven forflyttct dertiL Bea- 
ge kære Mænd at bei-ge Og mit 
Wes-g i Horscns vil i dct hole kom- 
me til at ftoa for mig som et kært 

Minde, Tom en Virtelighodsgørcch» 
as cht om 2 eller 3 at famles i» 
Jefu Norm j 
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Derira reiste jeg iaa til Frederisj 
ein« Provst Zeuthen hat« jeg kendt 
fra non-Z nnae Tage. Hans spkftej 
Præitegeknina var at være Kapel- 
lan i Udby ved Vordinalmrg Oai 
der lasrte iea sbam at kende og gik 
i Kirle has dam. Ja, Zeuthen er 

gammel nn, fnldt 75 Aar-. Og Al- 
deren bar naiaa lendeliat taaet pna 

hom. Foruden ganile Minder om 

Zenthen var der to andre Minder 
fra tidligere Dage, iom kam op i 

mig der i Fredericia Tet ene var, 
at ved at sidde i Ienthens Qirle 
kom jeg til at tcenke paa Prassten 
Tr. Hans Ehr. Nordam, sont i sin 
Tid vnr Pia-it ved stimme Mitte, 
og fom blev iorflyttet til Hammer 
L- Lundby ved Nceftved tort eftek 
Krisen ists-ZU Jeg blev konva 
meret af bam on bar ham meaet 
at tolle Tet andet Miit-de var, at 

jeg fik at dare, at Prnvit Zeuthens 
Masvellain Pastok leem er en Zeit 
af en troende Stoinager Ol7en i 

Nwitved, hvem ieq oite medic-Z med- 
da ieg levede berhjeinine. Im fit 
da talt en Tel med Zenthm ikønt 
han var ellers aptaaet af saa meget 
andet. Der var aditillige Evingnins 
get i vort Vlrbejde derovre, Tom lian 
ikke havde ««c1a let ved at for-staa. 
Men jeg indlod mig ikle videre paa 
at fortolle de Ding. Jeg foritnar det 
maaite läge iaa daarliat iom Zen- 
then, og der er jo ikte nonet ved at 

qsre tin flog Paa det, man ikke 
ielv kan rigtig se til Bunds i. 
J erdericia er adstillige minderige 
Ting at faa at se fra Kriqen ists 
---5«. Pan en at Vyens glittegaars 
de ier man en ftor Jordhøi. der 

kmnmer Ztøvet af 400 faldne Sol- 
sdater. Dg paa en Kampsitensmur, sont 
otnilutter Højem er alle disse Sol- 
daters Navne indhugne Og der er 

stoke Statut-r af Generalerne Rye 
og Vülow og af »den tapre Land- 
soldat«, og not noget niere, Tom jeg 
ilte naaede at faa fet. 

Fra Jylland reiste ieg faa over 

Fyen til Sydsiælland Førft stand- 
iede ieg ved Fodby Station ved 
Nasitved. Jea stulde til Vyen Hol- 
lsie der i chrhedm Jeg itnlde af- 
lægge Hilsner der. Kort isk jeg rei- 
ste bjemmefra, baldt Metodisterne i 

Vilmrg en Uan Teltmsde Og en 

Paitot Peterien im Mit1neapolis, 
en .,Elder« i det Zamfund on en 

Broder til Paitok Chr· Petersen i 

Ttniant, var der til Mode Og da 

jeg i en Samtale med ham ytrede, 
at im tænlte paa at tage en Tuk til 
Donniart, ian bad han mig, am det 
Tunde passe for mig, at se ind i 

Halt-sie og hilfe noqle Saitenw- 
han hat der. Jeg tom saa der og 
mødtes med bans SIskende ag deres 

Ttiaitatis Scminntinm 

begynder, om Mnd vil, Tit Mode Sto- 

leanr den lsus Oft-wer 1913 Klas- 

seundcsrvisningm beqnndor den 2den 

Oktober ill. 9114 For«1ttiddag, til 

hvilken Tid alle Bindi-Uterus ventes 

at væke til Siede. 
For nasrmercs Oplosningcsr bebe-J 

man henvesndo slq til nndcrtegnedc 
P. S. Vig. 

Box 47l’-, Maik, NebH 
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Familie-r, og ieg modtes ogiaa med 
Faderen til disie Zeitende; han le- 

ver et Stykte deriva, men var i Hol- 
lese i de Dage. Og da Past. Chr. 
Petersen faar dette at lasse, iaa kan 
jeg ad denne Vej bringe ham den 
Hilien, at alle hans Elasgtninge er 

ved lLdellsred og bar det godt. Her 
i oa omlrjng ved Holløse er en 

stredg af troende Menneiker, til 
lierende Jndre Missions Netning, 
hvortil Pastor Peteriens Slcrgtninge 
ogfaa l)ører. Tenne Kreds ønstede 
at faa« aiboldt et Mode ved denne 

Leilighed Vi fit saa et Aftenmøde 
i en Foriamlingsfal i »Gott-sie Oa 
om Dosen til deune Aften tog jea 
lien at hilie paa Sogneprwsten 
Jeg mente, jeg tunde stylde ham 
det, naar jeg stutde holde Mode i 

hans Pastorat. Han var ogsaa en 

venlia Mund at komme til. Jea 
indbød hatn til at komme med til 
Model, hvad han ogfaa looeoe og 
holdt. Og han talte oqiaa et godt 
og liierteligt Ord paa Model. san 
er ellers ikte Jndre Missionsnmnd, 
naar det ital tages paa den Munde, 
at en Mond ital helt og fnldt gaa 
op i et Parti. Nu, noget jaadant 
modek man flere Steder. Og man 

can nn oq da komme til at ipørge 
lelg felv: mon ikte de spitzt-sings- 
folk (Jndre Mission og den grundl- 
vigfke med) kunde vinde en og anden 

Priest, naak de. gäk lidt. mere for- 
sftandigt frem. Jndre Missiousfolk 
hat det nu gerne paa den Maade, 
at de gaar ltgc paa, yvorc de ogs 
iaa not har deres Styx-fe, nusn vist 
ogsaa en lillc Smule Evaghed. For 
at nævne et EksempeL for nogle 
Tage sidcsn mødte jcg on Mission-J- 
nrcvdjfant, og san jnart jcg havde 
hilft paa baut, jagde jeg yam, at 

jeg var en danfk Prcest fra Ameri- 
ka. Mcn han føltc Tig dog opfordrct 
til at spørgc mig, om jeg var kom- 
i Zamfund med Muth Nu, jeg føltc 
nqu ifke fornærmet ved det, og jeg 
ved ogsaa godt, at man knnde not 
vcrrc Præft og end-da trasnge til at 

faa et faadant Zpørgsinaal; Incsn 

alligevel faar man lidt af den For- 
tmtttitelsc, at en Madan Metode kom- 
mcr lidt for mcget paa wærsz af 
Falk. NU, nasvntc Mode var godt 
befugt, og vj havde en riqtig lumges 
liq« og velsignet Stand komme-L Jeg 
vil mindcs de Vcnnen san laane jeg 
kan mindcs nogen .Ting. Og maatte 
oi san engang mode-J paa den an- 

den Side. 
Im forlod Holløse den IT Au- 

gust og tog med Toget til Lan 
thiun ved Næswed. Lou ligger 
i Hammer Sogn, hvor jcg blcv 

født og vorne op. Og det at sknlle 
gcnscs sin Ojentstavm cftcr at man 

bar vasrot borte fra den i 38 Aar-, 
del lalder mangc Taner til Live. 
Man ved eller lan slnlte, at de fleste 
af ens- iasvnaldrende har lukfet deres 
Øjne Og en Del af die-Te vildc man 

gerne have lot csndnn en Gang. 
Lou Station vor ilkc anlagt, do 

im reiste til Amerika, men Vanen 
vor i Gang; Lou Statjon blcv 
lmqart noznst seiten-. Im kom der-til 
ved Ast-Ins Tid, on da im ftod af 
"Toaet, faa alt tenuncslig frennncsd nd. 
Stationen ligner vcd en lldkant af 
Born, og der var dynqet en Del, 
sont io ikke var til, da jen levede 
l)erl)i(s1111ne. Men da jeg nasslc Mor- 

aen toq en Runde omkring i den 

nanth Tel af Born, kendte og erin- 
dredc jeg aodt cnhver Zinn: Dust-, 
Gader og Eli-reden og oglna Falke- 
nc-, sont im enan havde kendt, og 
fom endnn var i Livc Dr flefns fond- 
te derimod gka nqu, før im for-tolle, 
hvem feg var. Jea shavde ikke strevel 
til nagen om min Hjemkonrst, saa 
der var ingen, der vidfte noget om 

det. Forft beføgte jeg nogle Saiten- 
debørn deromkrina vcd Lou og boes 
de hos en as dem, mens jeg var paa 
den Plads, neynlig en haln Snes 
»Daqu Znnrt ask mln an til Ham- 
mer Kirkegnard at se Præsten Nar- 
dams va og andre Venners Gra-’ 
ch. on mino Forældre og 6 Sollen-» 
de ’hviler ogfaa der. Nørdam dødd 
en 5 Aar, f» ieg keine tit Amen-l 
ka, saa jeg var med til bans Bester-I 
velfe, og liqeledes var im med til 
All-ringen af et Windesweer 
sont Postoralet og forfkrlliqp andre» 
Venner satte paa hans Grav. Nus 
om dette mete personlige fkql fenl 
nsjes med at iige, at do fes stod 
ved Nstdams og andre kristne Von-i ners lGrave, var der mer-eh der 
raubt mlg l Hu, blandt andct dette: 
»Und velsigne »dem, der saa qlæde 
vkl os arme han« alv. 

« 

. 
Med det fcunme jcg var iHams 

mer, gik icg jud at hilke paa Sog- 
neorasftem hvis Navn er Lind. Jeg 
havde ikkc shørt ret meget om deune 
Mand, mcn da jeg var fra Pastovas 

«tet, syntes jeg dag, fcg vilde hilse 
paa hom. lGan og lfåmftru modtog 
miq oqscm meget venligt. De havde 

«ogsaa hørt noget om mig sont en der 
Hand-c haft bjemme der i qunet oq 

;var draget til Amerika fom Prast 
»ka under vor Zamtalc var Prasften 

san venlig at spørge mig, om jea 
lirre runde have Lyst til at pxwdike 
«en Søndaq ved Gudstjeneftem da 
-l)an forudsatte, at mange vilde øns 

’ske at høre mig, og at ieg vol ogsaa 
"felv kunde Infke at tale i den Kirsc, 

Jbvor im var døbt, konfirmeret og 
havdc gimet fao wegen Jeg tog ogs 

soa med Taf mod Tilbudet Dei var 

nckt up til en Søndag, og saa men- 

te Prcestcsm at jeg maatte helft præs 
dike den nwstfølgende Søndag, og 
fao vlde han bekendtgøre det den 
forste Søndag. Jeg kom saa til at 
prwdike paa dette for mig minderige 
Steh. Og denne ftore Landsbykirkel 
Iom den er, var oznaa helt nnd 
af Mennefter. Og det var ogsaa for 
mig en Stund» fom jeg altid vil’ 
mindes, saa lcenge jeg lever. Ogl 
det, der svidrog til at aøre Eteninins 
nen alvorlia her, on da ogiaa an-l 
dre Steder, det Var den Taute, at 
det var siiqtens sidste Gang vi ital-, 
de mødes her i Ver-den og doq vari 
der mange kriitneVenner her i Haku-l 
mer Zogn og v)«.Jcneg11, der gentasi gende ytrede, at de gerne vilde 1be- 

holde miq ·herhfemrne, eller ogiaa 
Viide have mig til at vende tilbane,« 
hvis jeg nu af en eller anden Grund» 
førit vilde rejie til Amerika for at» 
iige Farvel. Jeg svarede nu hverten 
fra eller til paa dette, men jeg tcenk-" 
te dog noget ved det. J det vdre og’ 
tinieliqe har jeg der godt not derovs 
re, iaa for den Sag-J Ithld behøver 
jeg ikke at reer til Danmark igeti.J 
Men hvem ded, oni det ikke tan bli-« 
ve iaa tomt, lasntebundet og aandsdi 
furtasrende for en under de ellers 
lovpriste frikirkelige Forhold, at man 

niaatte Te at redde Livet ved at tage! 
Rlnqten til iit aainle Fasdreliitid,i 
hvor man kan samles med Medi- 
kristne, iaa ofte man vil on kan, on 

onsaa tale et Gnds Ord, det vasre 

i en ikirke eller paa private Steder, 
nden at nogen Præst eller nagen« 
anden frygter for, at der derved· 
ital sprane noget i Luften eller siel 
andre ilemme Tian. Herhiemme iids 
der fo en Præst iaa godt og fast i» 

det, at han bebt-ver slet ikte at vasre 

sbanae for, at han ital blive umn-l 
liq paa iin Plad5, fordi 10 eller; 
oin det var 100 Mennester i hansi 
Pastorat ielv iamler fig om Gelds» 
Ord. Og ielv om en gammel ndtjent’ 
Pia-it førte Order ved Iliae Lejligs 
heder, iaa vilde hverten de anfatte 
Preiter eller andre blive bange eller 
forfærdede ved det. Saadan ser det 
Ird, og saadan forholder det fig her 

"j ganile Tanmart Saa i det Styl- 
ke, som her er derart, er det nok 
saa godt herhjemrne, altid en Del 
bedre end i Amerika. Jea ier det 
bedst nn, da ieg iærdes her og har 
Leilighed til at blive perionlig be- 

tendt med Forholdene, iaadan fom 
«de i Virteliaheden er. 

( 

( 
l 

(Sluttes.) 
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Mafon City, Nebr. 

Daujtrmcs Vindtsrl Drt er ikke 
Tot-fu« Gottg, ni Hirt-der os nu, for 
dct er saulasngv Tiden fom l. Jttli,J 

»in Dunste-tm- fcsjrcsde oer TystcrneJ 
Tustcsrnc such jom Grund for deij 
resrs Moder-lag at cn'nf dort-s Helth 
sit ist Dosten-UND og itnens fiki 
Danfkerne Overmaaten. Ton fidstel 
on bedstc Eejr var i Kaum om ct4 
Piano, sum en Forretning gav i 
Prasmie til den, sont fik det hsjeste 
Antal of Billetter, fom repkæfentekes 
de den Sum, der var indbetalt til« 
Forketningen i den dertil bestemte 
T.d. Trcs Monighcdcsr anstrengte sig 
mm Dunste-me vandt, saa nn Altk-. 
bis-J Zions Menighed iig ved at eje 
Pianoct og banden det maa sblive 
qodt beimttet til Glæde og Velsigneli 
fe. Der er not fleresblandt Læseri 
ne, Tom deler Glædcn med os: det 
er fo lidt over det almindelige, at 
en lille Menigthed er forfynet med 
Orgel og Piano. Vi begynder ogsaa 
at tænke paa Jubilæumöfest i en 

nær Fremtid, san dette Instrument 
kam som en Jsubilæumsgave til Me- 
ntg«heden. X. I 

chkendtqørelter 
Misfivtcsnmder 

an Mud Vil, nfholdcs Illig-sinns- 
mødcr i Rushm Nebr» fta 18· til 
BU. Oktober. ijsrteiig Jndbydelse til 
alle, jom vil samnsis med oLs i de 
Tom-. 

Pan Mensglusdenss og egnc Vegne. 
L. Jensen 

Fællcd ngdomsnmdr. 
sOm Gud vil, ofholder Nord Do- 

kotns Kirch-ZU oftlige Diftrikt fælles 
Ungdnmstøde i Bethltshcms Me- 
niqhedss Qirfe Søndagcsn den 6. Ok- 
tober (Mødc Kl. sog-z- og Kl. 2.). 
Alle mich er herved venligst ind- 
buduc 

Fnrhnndlingchsnme: Ledelsen of» 
llngdoxik«3møder (sso«l. S, 17« 

Denk fom ønchr at nfhentes ved 
Varus-L bebe-s molde bestes Komme. 

LI. A. Ojortsvanxx 

Minnesola need-Z afliolch, om 
Gud vil Amsmwe i Hutchmfon, 
Minn, fra 24. til 27. Ott« Anb- 
ningsgudstjeneste Torsdag AftenKL 
8. Eniner tl Drøftelse: 

1 wber den belejlige Tid. Es 
5, 16 

2 Ovilke Fortrin har den lutheri 
ske liirte fremfor andre Kirkesams 
fund? 

3 Te gamles Liv og Gekninger. 
Tit. L, l—6. 

Gid alle Meniqheder saa det 
frugtbkinqende for Krebs og Menigs 
heder ved at lade iig repræsentere 
ved Kredfens Aarsmøde 

Pan klllenighedens Vegne. 
H. W. Vondo. 
. . 

meddmsdr. 

l 

l 

Durch nson d. ev. lutl). Menighedl 
indibnder herved til Kredsmøde 

Vesogende bedes at indmelde fig 
til N Meler eller nndertegnede 
Helft i god Tid 

Pan Menighedens Beque. 
Theo. P. Verk. 

North Dakota sireds afholder, som 
Gud vi1, det delegerede Kredsmøde 
i Sions d· ev. luth. Menighed Nord 
for Norma, N. Dak., i Dagene fra 
den l4.—l7. November 1912. Mis- 
det begynder med Gudstjeneste Tots- 
dag Zorni. Kl· MAX-«- i Kirken. 

Folgende Emner vil blive be- 
liandlet: 

.iiredfens Enine: Apostolis!« sit-is 
flendom "I«ommenl)nldt med Lin 10 
og Ef. -l, 11.——-l:’-. 

Menighedens Einve: Sexidagss 
skolen oq Neligionsfkol«»; -2 Tim. 
J, H. l5.) 

Des-luden de almiisis xs For-hand- 
linger om Kredsmis »wir og Sko- 
len. 

Meniqhederne risiiides om at I«en- 
de Teleqater or. u nominere Mcend 
til Direktion-« is«-)leii(nier for Brot- 
son Højflole wie deres Nepræfens 
tax-ts- Tid di »du-den« 

Pan jensdsens Veqne 
J. J. Kjldfig. 

Kredsmsdr. 

l 
l 
l 

-·:;- Mmiuhcd Indbudisr her- 
n. nun det kwrligsto Vennek i Kred- 

til at bei-dgl- oci oq dele Guds 
W Goder med os i ovennasvnte 

Time chøgcsnde, bvad eilten de 
tonmusr mcsd Toqcst til Norma eller 
kørende med Oefte oq Vogm bedes 
vonliqst i god Tid at meldo deres 
nomine til A. NosendnhL Norma, 
N. Dak. 

Paa. Menighodens Begne 
E. A. Hjortsvang.’ 

Ungdomsmide 
aflioldcs, om Gul- vil, i Ebenezer 
Mcnighed, Audubon, Ja» i Dage- 
ne 27.——29. September d. A. 

Folgende Emner vil blive behand- 
lede ved Mødetx 

1. ,,De unges Udvikling« (Ordsp. 
9, 10). 

« 

2. ,,Ungdomsidealer« Gebr, ts- 
7). 

Z. »Ehe unges Akbefde for Guds 
Rige Mem-me og ade« (Joh. 9, 4). 

Verwer, der Infcer at komme til 
dette Mode, er hiertelig veltsomne 
Anmeld Tidem J kommst-, og med 
shvilken Bäue, til undetteqnedr. 

Pan Menighddens Beque, 
G. V. Thrilttansen. 

I Missionsmjder. 
! Vi! Gud bliver der Mission-sma- 
»de i Mcnigbeden ved Callender, 
FJoch fra l. til CZ. Okt. Og i Me- 
Enigshedcn i Noth sJowa, fra 11. 

Ltil 18. Okt. En» venlig Jndbydelse 
xtil alle. 

Pan Menighedens Beque. 
Frits Anderfen. 
Missionsmøde. I 

blitzen om Gud vil, afholdt i ExiraH 
Ja» i Dagenc 4.——6. Okt. Kret- 

lig Jndbydelse til alle-. 
Paa Menighedens Vcsgnex 

J, P. Christiansen 
Missionsntøde. 

asfholdes, om Gud vil, i Markus, 
Ja» fra 27.—29. Sept. og i Oyens 
Ja» fra 11.——13. Oktober-, hvortil 
herved venligst indbyde5. 

P. Rasmnssem 
Mgsh.s Prcest. 

Missionsnmde. 
Vil Gud, afholdes Missionsmøde 

i Bethlehems Menig·l)ed, Jacksons 
ville, Ja» i Dagenc fra den 6.—8. 
Oktober 

Vcnner indbydes kærligst at være 

med us i de nævnte Dage. Man Ve- 
derkvægelfcnss Tidcr fra Guds An- 
sigt osprinde over os. 

Paa Menighedens Vegne. 
A. M. Nielsen. 

Kredsmsde i Nebraska. 
Om Gud vil, afholder Nebraska 

Krebs iit ottende Aarsmøde i Hamp- 
ton, Nebr» fka 26. til 29. SM. 
1912. 

Modet begynder med Højmesses 
gudstjeneste Torsdag Affen den 26. 

September »Kl. s. 
Forhandlingscmnen 

l. Koriet 
»L. Hvad hindrer Vækkelscns Frem- 

brud iblandt os? Jlab 3,1—6. 
3.Søndak1sslole og Hverdagsskole. 
Alle Menigheder, der tilhører 

Samfundet og Kred en, anmodes om 

at sende Belege-tot 
Der forventes, at alle Krediens 

Prcester kommer til Mødet 
Paa Krediens Vegne. 

Laks Jen«ien, Kredsf. 
J Henhold til Krkdsformandens 

Bekendtgørelfe indbyder Jmmanuels 
Menighed ved Hamptom Nebr., pag 
det hiertrligste enhver, der maatte 
Mike at være vor Gæst under Krebs- 
mødet, til med os at dele Herrens- 
Ord og Samfundet i de Dage. 

Meld oder endelig i Tide til un- 

dertegnech 
Paa Menighedens Beque- 

A. Th. Schultz· 

Missionsmtsr. 
Om Gud vil bliver der Missionss 

møde i »St. Petri», Dania« og »Vo: 
Frelsers Menighed ved og i Owatons 
na, Minn., i Dagene fra 26. til 
29. Sept. Mødet begynder Tots- 
dag Formiddag i St. Petri Menigs 
heds Hirt-e Søndag Estermiddag vil 
den nye Prwftebolig indvies. 

Alle indbydes paa det kærligste. 
Pan Menighedens Vegne· 

A. Hofgaard. 

Missionsmjdr. 
Om Gud vil, bliver der Missionsi 

møde i Bethania Mgh., Dickson, 
Alta., Canada, fm den 24. til 27. 
Oktober on liaeledes i Calgavy den 
28. Okt. Kl. 71,-2 p. m. 

Auc- tilrcjiende bedes om at melde 
siq i god Tisd og da vil Befordrin- 
grr net-re i Jnnissfail den 24 og 25. 
»Okt. 

Alle er shjcsrtelig indbudne. 
Pan Meniqhedens Beque, 

J. Magnussen, 
Dickion, Alta» Canada. 

Missionsmsdr. 

Vil Gud, blxver der Missionsms 
de i Sioux City, Ja» i Dagene 10. 
—13. Okt« En kærlig Jndbydelse 
til allel 

Tilrejsende bedes indmelde fig til 
undertegnede inden den 29. Sept. 

PL- 
U. A. Lotsen 

Høftfcft og Missionsmjdr. 

Otn Gud vi1, lxljver der Høftfest 
og Missioncsmøde i Siloams danste 
ev.-luth. Menighed, Chicago, Jll., 
fm den LSL September til den Zdie 
Oktober. Præsterne H. J. Dahbftrjm 
A· P. Hausen og J. P. Heede bar 
lovet at deltage· Hiertelig Jndbydels 
se til alle, fum vil gæste os i de 
Dage. 

Pna Menigshedens Vegne. 
J. Simonsen. 

Missionsmjde 

afl)oldes, om Gud vil, i St. Its-han- 
neks Menighed i Saxeville, Wis» i 
Dagene fra 26.——29. Sept. Enhver 
er hjerteljg vol-kommen. 

lerejsende bedes melde dete- 
Komme til Mr. Anders Lotsen, 
Roma 1 Box 13, Saxeville, Wis. 

Paa Menäghedens Vegne. 
Axel Cihristiansen. 

DÄNA COLLBGE 

llvortor ücke komme til vor skole og lade Dem 
uddsnme til Lærorgornjngen« Tidssvarende Un- 

dervisningsmetodor singe-. »Na-te Taschen Cor- 
titjcates« udsteclu slckjv after nyt Katalog. 

DÄNA Col-USE BLA1R, HERR-. 

LBIP BRICKSSON OPDACEK ÄUIZIIL 

sw— IIMKVs « "’ WFII I- PWI 

stønselsc 17 1 22 Tom-von 

Billedet fremstillek soc-net- pan Vikingeskith i des Osa- 
bljlc man fort-It kaut- Øje pas ,,Vinlavds« Kyototc Dei or tkyki 
pat- godt Karten i bmnljg Pan-c og vil tsge sig godt Id i 
Ramme. Nedemmder Billedet er trykt en Kot-J stilistis- 
sk Begivenbedeu 
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